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São Paulo, 27 de fevereiro de 2018 

À 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS ("BSM") 
Diretoria de Autorregulação 
Rua XV de Novembro nO 275, 80 andar, Centro 
CEP 0l.013-001 
São Paulo - SP 

Ref.: Processo Administrativo Ordinário nO 09/2017 
At.: Sr. Luiz Felipe Amaral Calabró e Sr. Marcos José Rodrigues Torres 

Prezados Senhores, 

1.- CARLOS HENRIQUE FERRAZ CASTELLOTTI ("Carlos" ou "DefendenteU
), já 

qualificado nos autos do processo em epígrafe ("PAD U
) instaurado pelo Diretor de 

Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado ("BSM"), vêm, respeitosamente, 
apresentar suas RAZÕES DE DEFESA contra os fatos que lhes foram imputados no Termo 
de Acusação ("Termo de Acusação"), o que faz com fundamento nas razões de fato e direito 
a seguir expostas. 

1.- O TERMO DE ACUSAÇÃO 

2.- O Termo que imputa as supostas condutas irregulares ao Defendente se baseia, 
basicamente, no parecer de acompanhamento de mercado n. O 093/2016, elaborado pela 
gerênCia de acompanhamento de mercado GAM/BSM ("Parecer Qg Acompanhamento"), 
com escopo de analisar operações ocorridas com Forward Rate Agreement de Cupom 
Cambial ("FRC"). 

3.- O FRC' é considerado um produto estruturado por combinar dois tipos de contratos 
futuros de Cupom Cambial, só que com naturezas opostas, de forma que auxilia os 
investidores a negociar uma taxa de juro referenciada em dólar à termo, sem correr o risco 
de execução em livros de ofertas distintas para cada Futuro de Cupom Cambial. 

4.- No presente caso, conforme apontado no Parecer de Acompanhamento, com base 
na mera constatação de duas operações com FRC durante o pregão de 24 de março de 

1 Apesar de possuIr um livro de ofertas individual, as operações ce FRC ni.!io são cOrisiderados contra:os para fL1S de pOSiÇ:l!o em. 
aberto, uma vez que são au';;o:natlC<3mente tr'ar"lsrormadzs pelo sisterr:a da aM&FSOVESPA em duas out'"as operações: a prirr:era 
para o prj Melro vencimento de DOI (po.,ta curta) e 2; segunda, de natureza Jnversa, para o venclmer,tc de DOI idêntico ao 
vendmento legocJado no FRC (ponta longa), A partir dc penúltImo dia de negociação do p,imeiro vencimento de DDI, a primeira 
ope-ação (pcn~ cur...a) será gerada no segundo VenCIIT"erto de ::::DI, mantendo~$e esse vencimento até o pent:Jltlmo dia de 
negcciaç~o, quando o processo se repet,r;á, fonte: h~p;//www.bmfbovespa"com.br/pt_br/produtc$/!1st:adcs-a-vista·e· 
deriv atlvos/J I,j ros-e -llf1a ~o! operacoes-estru':u radas·de~fo rwa rd- ~ate-agreernent ~d e-cupo ;n~ca m bia I. h tm 



2016, a BSM decidiu imputar ao Defendente a seguinte acusação nos termos do item --~
do Termo de Acusação: 

( ... ) conclui-se que Carlos infringiu o disposto no inciso I da 
ICVM n. o 8/1979, considerando o conceito constante do 
respectivo inciso 11, alínea 'a', ao executar OMC para reduzir 
artificialmente o preço do contrato FRCV16 no Pregão em l1bps com 
o objetivo de viabilizar a execução do negócio direto intencional entre 
os Clientes (. .. ) (g,n.) 

5,- Todavia, tal acusação não merece prosperar, tendo em vista que o Termo de 
Acusação carece de elementos que sustentem e comprovem as acusações apresentadas, 
que tem meramente como base induções que não correspondem à realidade dos fatos, É 
o que se passa a demonstrar. 

II.- BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

6.- A área técnica da BSM Supervisão de Mercado ("BSM"), na sua rotina de se 
monitoramento, identificou no pregão de 24 de março de 2016 destaque na desvalorização 
da cotação de FRCV16 de 3,61% para 3AO% basis points<, após um negócio direto 
intencional com lote mínimo de FRCV16 (10 contratos), à taxa de 3,50% bps. 

7,- Conforme aduz a BSM, no referido pregão, Carlos recebeu ordens de compra e de 
venda emitidas por  operador autorizado a emitir ordens em nome 
de  e " e, em conjunto 
com , "Clientes") de 300 contratos de FRCV16 à taxa de 3AO% bps. 

8.- O negócio tinha como objetivo corrigir erro operacional do gestor dos Clientes que 
especificou operações de compra de 300 contratos de FRCV16 para o ao invés de 
especificar para o Tal erro operacional ocorreu por meio de operações executadas 
via Direct Market Acess ("DMA") e, por este motivo, não poderiam ser reespecificadas ou 
modificadas, 

9. Com isso, a operação requerida pelos Clientes e executadas por Carlos visou, 
portanto, encerrar a posição de  no mercado por meio de venda, em negócio direto 
intencional, de 300 contratos de FRCV16 para a à taxa de 3AO%, conforme se 
verifica dos documentos já instruídos no presente processo. 

10.- Acordado o direto intencional que seria executado, Carlos verificou, segundo a BSM, 
que a taxa acordada era 21bps menor do que o último negócio realizado, o que poderia 

2 Um Basis point (ponto base), frequentemente designado COMO b;:), bps O'J pb (ponte base) é 'JlT'a umdade igual a 1/100 de lqtó, 
É normalme"'"lte US3CO para denotar a variação de ;nstrumentO$ financeiros, ou a diferença (spre:ad) entre: cu3s taxas de jure. 
EMbora: possa ser usado em qua:quer s:tuação onde se usaM percen~agens, é prirCipalmente usado· por converiêncla - onde as 
quar,tJdades em oercentagelT' são baixas. 



submeter o ativo à procedimento de leilão3, podendo ocorrer à interferência do mercaoo~.-" 
na negociação. 

11.- Para viabilizar o registro do negócio no preço pedido pelo Cliente sem a interferência 
do mercado no leilão, Carlos teria realizado Operações de Mesmo Comitente ("OMC"). 

12.- Segundo entendimento da BSM: "A alteração do fluxo de ordens decorre do sinal 
artificial que é emitido ao mercado por meio da inserção de ofertas ou negócios artificiais 
que dão a falsa impressão aos demais participantes de que são verdadeiros. ( ... ) No caso 
analisado neste Termo de Acusação, Carlos alterou os parâmetros do túnel de Leilão e 
emitiu sinais artificias ao em caso quando executou internacionalmente OMC no Pregão. " 
(fls. 09). 

13.- Em razão das operações acima, entende a BSM que Carlos teria infringido o disposto 
no inciso I da ICVM n.o 8/1979 ("ICVM 8/79"), considerando o conceito constante do 
respectivo inciso 11, alínea 'a'. 

III.- DO MÉRITO E DA INEXITÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

a) A motivação da Operação 

14.- O mercado de FRC são negociados com pouquíssima liquidez. Por conta disso, a 
maior parte dos negócios são fechados no balcão e, em seguida, registrados na B3 - Brasil, 
Bolsa, Balcão ("Bolsa"). 

15.- No presente caso, o Defendente fechou o negócio requerido pelos Clintes à taxa de 
3,40% por meio de telefone e serviço de mensageria (mercado de balcão) e, no momento 
do registro em bolsa, verificou que o preço de referência era 3,61 %. Em razão da diferença 
de 21 bps, seria necessária a abertura de leilão, com a interferência de mercado. 

16.- O preço de referência de 3,61%, contudo, não correspondia ao preço real de 
negociação no mercado de balcão, em razão da baixíssima liquidez, dessa forma, no único 
intuito de atender aos Clientes, carlos, então, buscou executar operação de lote mínimo 
à taxa de 3,50% bps e "defender" o preço fechado com os Clientes. Como efeito colateral, 
a operação acabou impactando o preço, mas essa nunca foi a intenção do Defendente. 

17.- Mais que isso. Nunca foi a intenção de carlos cometer qualquer irregularidade. 
Tratou-se de uma decisão de momento. As decisões, nesse cenário, são tomadas 
priorizando-se a resolução do problema, sem se atentar para os impactos reais da prática 
ou das suas consequêncías no mercado. 

j As :-egras ela B<I - Bras!' Bolsa BalcaQ S.A. CB3") para negoclaçao com Forward Rate Agreemen: de Cupom Cambial est~be!eCiarT: 
que variações maiores, menores ou iguais a 20bps fren:e ao último negócio realizado causariaM o ac,onamento de lellao, 



18. Outrossim, há de se destacar que o mercado de FRC é altamente volátil. Na da 
do pregão, o contrato de FRCV16 foi negociado a taxa de 3,40% às 15:33 e o negócio 
seguinte a taxa de 3,55%, sendo que neste mesmo dia a taxa ainda foi negociada a 3,61 % 
no call de fechamento, uma oscilação fora do padrão no intraday. 

19.- Não se pretende aqui justificar ou argumentar que a postura adotada fOi a ideal. 
Longe disso. O Defendente entende que o procedimento foi incorreto, entretanto, deve-se 
levar em conta a alta volatilidade do mercado e a real intenção do operador, que tem de 
buscar uma solução para o cliente em poucos segundos. 

20.- Importante reforçar: de forma alguma, teve o Defendente a intenção de cometer 
alguma irregularidade ou de criar condição artificial de demandado ativo. A intenção foi -
única e exclusivamente - de atender o cliente, que deu ordem para as operações. 

b) A Inexistência de Dolo 

21.- O inciso TI, alínea "a", da ICVM 08/79 é expresso no sentido de que a configuração 
da infração àquele dispositivo exige que a conduta do agente tenha sido dolosa: 

"11 - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: 
a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 
mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas 
quais seus participantes ou intermediários, por acão ou omissão 
dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de 
ordens de compra ou venda de valores mobiliários; ff (grifou-se) 

22.- No vertente caso, restou amplamente evidenciado que a intenção de Carlos era 
executar o negócio nas exatas condições determinadas pelos Clientes. Nunca, em 
momento algum, o Defendente teve a intenção de alterar o fluxo de ordens ou criar uma 
condição artificial de demanda. 

23.- Nesse particular, a CVM já se manifestou no sentido de que uma acusação desta 
natureza seria inadmissível (e sequer poderia ser entendida como uma acusação por 
omissão dolosa), conforme o voto vencedor proferido pelo então Diretor Pedro Oliva 
Marcilío de Sousa, no PAS CVM N° 16/01, julgado em 03.11.2005: 

"Quanto à imputação de violação dos itens I e lI, "a", da Instrução 
CVM nO 08/79 para os acusados por negligência, divirjo da diretora-
relatora e acompanho o diretor Wladimir Castelo Branco para excluir 
as imputacões feitas por negligência. uma vez Que o tipo exige 
dolo. Também acompanho, nesse aspecto, o presidente, Marcelo 
Trindade, em sua manifestação preliminar, na qual dissentiu da 
possibilidade de se configurar a acusação por 'negligência' como uma 
acusação por 'omissão dolosa'." (grifou-se) 



24.- No mesmo sentido, essa BSM, no âmbito do Processo Administrativo nO 14/2012, 
julgado em 21.05.2015, manifestou-se pela inadmissibilidade de modalidade culposa em 
relação aos ilícitos previstos na ICVM 08, conforme se depreende do voto do Conselheiro 
Relator Carlos Eduardo da Silva Monteiro: 

"Entendo, em linha com manifestações da BSM em julgamentos 
anteriores, que a infrinqência aos ilicitos descritos na Instrução 
CVM nO 8, de 1979, requer dolo. No presente caso, não há 
elementos suficientes para caracterizar atuação dolosa da 
Defendente. n (grifou-se) 

25.- Dessa forma, a absoluta falta de comprovação de conduta irregular, por ausência 
de dolo na conduta, deve levar a improcedência da acusação. 

IV.- DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUENCIAS JÁ SUPORTADAS PELO 
OPERADOR 

26.- Há de se ressaltar que o Defendente jamais foi condenado em razão da prática do 
ilícito descrito no Termo de Acusação ou sequer foi questionado e envolvido em qualquer 
outra investigação da BSM, portanto, qualquer sugestão quanto à não primariedade do 
Defendente perante a BSM deve ser veementemente rechaçada. 

27.- Outrossim, há de se ressaltar que, ante a execução da operação, a BGC Liquidez 
DTVM Ltda. ("BGC Liquidez"), casa a qual o Defendente era vinculado, recebeu 
comunicação da BSM sobre a possível atipicidade e convocou Carlos para dar explicações 
sobre o caso. 

28.- Após explicações do Defendente, a BGC Liquidez lhe orientou a respeito das normas 
dos mercado frente a presença do Diretor da Mesa de Operações e do Diretor de 
Complíance da Distribuidora. 

29.- Na visão do Defendente, as orientações do seu antigo empregador foram 
suficientemente gravosas. Além da exposição frente aos demais operadores e ao mercado 
como um todo, o Operador sofre ainda o ônus da defesa no presente processo que, por si 
só, já traz grande preocupação e desconforto. 

V.- DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO 

30.- O Defendente, com fundamento no Art. 36 e seguintes do Regulamento Processual 
da BSM vem, pela presente, propor a celebra cão de Termo de Compromisso, levando-se 
em consideração: 

a) a cessação das supostas práticas irregulares descritas no Termo de Acusação; 



b) a inexistência de danos a investidores ou a outros prejudicados em virtude das 
supostas práticas descritas no Termo de Acusação; 

c) a inexistência de qualquer vantagem ao Defendente em decorrência dos 
negócios realizados e; 

d) a inexistência de qualquer vantagem a qualquer dos comitentes envolvidos, 
conforme evidenciado nas descrições indicadas acima. 

31.- Diante das premissas acima, o Defendente propõe o pagamento do valor total de 
Ri 20.000,00 (vinte mil reais), a ser utilizado pela BSM, a seu exclusivo critério e 
conveniência, para o aprimoramento e desenvolvimento do mercado de capitais. 

VI,- CONCLUSÃO 

32.- Ante o exposto, o Defendente requer: 

a) o recebimento e regular processamento da presente defesa; 

b) caso o Pleno do Conselho de Conselho entenda ser conveniente, seja acolhida a 
proposta do Termo de Compromisso nos termos e condições indicados no item 
"V" acima; 

c) na remota hipótese de entender que os termos da proposta não satisfazem as 
condições necessárias à celebração do Termo de Compromisso, requer seja o 
presente processo levado a julgamento com a improcedência do Termo de 
Acusação e o consequente arquivamento do Processo Administrativo. 

Atenciosamente, 

CARLOS HENRIQUE FERRAZ CASTELLOTTI 




